
 

A tots/es els/les responsables de les associacions i entitats, dels Secretariats diocesans  de 
Confraries i Germandats,  de pastoral per a les persones amb discapacitat, de pastoral 

Obrera, de pastoral gitana, d’Apostolat Seglar: Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults, 
moviments d’Acció Catòlica i Centres Parroquials i Culturals. 

  

Benvolguts/des, 

Iniciant la tardor, de retorn a les tasques habituals, com a laïcat tenim grans reptes tal com us 
expressava a la carta del mes de juliol passat. És moment d'escoltar-nos, discernir i caminar 
junts, amb energia renovada per posar en marxa el nou curs 2022-23. Per això ens convoquem a una 
trobada presencial, acompanyats pel bisbe Sergi. 

Dimarts 4 d’octubre a les 18,30h. 
a Sant Pau del Camp, c/ Sant Pau, 101 

per “escoltar-nos, discernir i caminar junts.” 

El moment que ens toca viure eclesialment és apassionant, especialment per al laïcat, tenim entre 
mans el somni d’una Església en sortida, oberta i evangèlica que té cura de les persones i del món. 

Són diversos els reptes que des d’instàncies més àmplies demanen la nostra implicació com a laics i 
laiques. Ho hem d’acollir i treballar plegats i especialment en els secretariats i la delegació. 

L’Esperit ens precedeix, l’Esperit ens impulsa a caminar junts al voltant de tres eixos principals, en 
sintonia amb el papa Francesc i amb tota l’Església universal: la conversió pastoral, el discerniment 
i la sinodalitat. Són tres també les causes que ens convoquen: El Sínode dels bisbes que entra en la 
fase continental i ens convida a seguir-hi treballant (Església i sinodalitat), el Pla Pastoral SORTIM! 
que ens impulsa a endinsar-nos en el discerniment, i el Post-Congrés (Fruits d’una renovada 
Pentecosta) que ens mou a l’acompanyament en el diàleg amb la increença.  

Ordre del dia de la trobada: 

18:30 Salutació 
 Pregària – interiorització  
 Ressons - intercanvi 
19:15 Aportació de Mn. Enric Termes, responsable de l’etapa diocesana sinodal a Barcelona 
 Diàleg  
20:00 Pica-pica 
 

Amb il·lusió per tota la tasca proposada, ens posem en camí. Us desitjo un bon inici de curs, capaços 
de viure i construir, amb desig esperançat, tot el que la nostra Església diocesana i la societat ens 
demana, com a cristians i cristianes compromesos, en aquests moments. 

Fins ben aviat, si Déu vol! 

Una abraçada, 

 

 

Anna Almuni  

Directora del Secretariat d’Apostolat Seglar Barcelona i 
Delegada Diocesana de la Delegació per a la formació i acompanyament del laïcat 

Barcelona, 29 de setembre de 2022 
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